
 

 

Årsplan Geografi 7.-8. klasse 2018/2019 

 

Årsplanen er vejledende og tager udgangspunkt i Clio Onlines undervisningsmateriale 
Geografifaget og samarbejder med fagene Fysik/kemi og biologi. Undervisningen veksler 
mellem faglig læsning, klassediskussioner, film, aktiviteter (herunder forsøg) samt 
virksomhedsbesøg. 

Uge 33-34 
Jordens sfærer – en intro til geografi  
Formålet med forløbet er, at eleverne kan præsentere, hvad der ligger i begreberne 
atmosfæren , litosfæren , hydrosfæren og biosfæren . De fire sfærer er nødvendige at 
have styr på i forhold til den senere geografiundervisning. 

Uge 34-36 
Værd at vide om vejret  
Formålet med forløbet er, at eleverne får en grundlæggende indføring i de 
mekanismer, der gør sig gældende i forbindelse med dannelse af højtryk, lavtryk og 
vind. Derudover er målet, at eleverne kan forklare de basale forhold, der skaber 
nedbør og præger det danske vejr, så de kan præsentere deres egen vejrudsigt. 
Flere begreber har eleverne allerede stiftet bekendtskab med i natur/teknologi. 

Uge 37-39 
Når du skal på job  
Formålet med dette forløb er, at eleverne kan skelne mellem og forklare forskellige 
typer af erhverv. Det er også målet, at eleverne får indblik i, hvordan 
erhvervsfordelingen ser ud i forskellige typer af samfund rundt om i verden. 

Uge 43-44 
Befolkninger i udvikling 
Formålet med forløbet er, at eleverne får styr på, hvordan man analyserer 
befolkningspyramider, og at de kan sammenligne forskellige befolkningsudviklinger 
på baggrund af forskellige befolkningspyramider. 

   

https://mit.clioonline.dk/unitplan/76bfd67b-3f0c-6457-a742-6b28c8c7a690/show
https://mit.clioonline.dk/unitplan/161b86db-682f-d654-c937-4f0e672d5fe5/show
https://www.clioonline.dk/geografifaget/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=3ac9ec88-9bd9-4ef4-9075-5667974d50fd&is
https://mit.clioonline.dk/unitplan/643b4088-e505-448e-9152-474abdd104be/show
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Uge 45-50 
Fra land til by 
Formålet med undervisningsforløbet er, at eleverne forholder sig til 
urbaniseringsprocesserne, som man har set dem i Danmark, og derefter kigger ud på 
verdens byer og deres urbaniseringsprocesser. Eleverne skal derudover kunne 
forklare og definere, hvordan forskellige byers udvikling har været tidligere og vil 
blive i fremtiden, fx i forhold til prisudvikling. 

Uge 1-4 (inkl. projektuge 4) 

Fællesfagligt forløb – Drikkevand og Fællesfagligt forløb – Saltvandsforurening 

Dissee fællesfaglige forløb mellem fysik/kemi, biologi og geografi tager 
udgangspunkt i det fællesfaglige fokusområde "Rent drikkevand for fremtidige 
generationer".  

Målet med forløbene er, at eleverne kan forklare, hvordan grundvand dannes, 
pumpes op og bruges som drikkevand. Derudover skal de kunne forklare den proces, 
som går forud for, at forbrugeren kan drikke vandet. Gennem forløbene får eleverne 
indblik i forskellige typer af saltvandsforurening rundt om på Jorden. Formålet er 
endvidere, at eleverne kan gøre rede for forskellige metoder til at forebygge 
saltvandsforureningen. I forløbet indgår der små dokumentarvideoer, tekster og 
aktiviteter. 

Uge 5-8 
Jordens voldsomme kræfter under os 
Hensigten med forløbet er, at eleverne kan forklare koblingen mellem fordelingen af 
vulkaner og jordskælv og teorien om pladetektonik. Målet er også, at eleverne skal 
ende med en tydelig forståelse af, at bevægelser i Jordens litosfæreplader hænger 
sammen med nogle af de enorme naturkræfter, som Jorden indeholder, og at der er 
et mønster eller system i den måde, som vulkaner og jordskælv fordeler sig på. 

Uge 9-11 
Fossile brændstoffer 

https://mit.clioonline.dk/unitplan/4dbaa57c-62d4-550d-82a9-11fb0d0b2a95/show
https://mit.clioonline.dk/unitplan/50e388d7-a7f5-950a-8141-8d9d11f068b4/show
https://mit.clioonline.dk/unitplan/05740fc0-4cf8-47e3-93e3-6b2672aedea9/show
https://mit.clioonline.dk/unitplan/124507dc-cb13-c8d4-f2d4-b172c8d2717b/show
https://mit.clioonline.dk/unitplan/80dc31de-0c30-49db-aa1a-e5a75031abc5/show
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Formålet med dette lille forløb er, at eleverne får indblik i, hvor Jordens 
olieforekomster er lokaliseret, og hvor der udvindes mest olie og gas. Det er 
endvidere målet, at eleverne kan forklare, hvordan olie og gas dannes. 

Uge 12-14 
Klimazoner og plantebælter (12 lektioner, heraf 6 i geografi) 
Dette fællesfaglige forløb mellem fagene biologi og geografi har til opgave at belyse, 
hvordan økosystemer rundt omkring på Jorden er styret af de klimatiske forhold. 
Eleverne skal tilegne sig viden om de klimatiske inddelinger i klimazonerne, og 
hvordan de klimatiske forhold har betydning for, hvilke plantesamfund der findes i de 
forskellige klimazoner. 

Uge 15-18 
Krige og konflikter  (6 lektioner) 
Formålet med forløbet er, at eleverne kan præsentere og diskutere, hvordan 
grænsedragninger over hele verden er opstået, og hvilke konsekvenser det måtte 
have for et lands folk, hvis der skulle opstå krigssituationer mellem de grænsende 
lande. 

Uge 19-20 
Højmosen  
Dette fællesfaglige forløb mellem fagene biologi og geografi har til opgave at belyse, 
hvordan højmoserne er opstået, samt at se nærmere på det særlige miljø, der i 
moserne, og den fauna, der kan leve her. Lille Vildmose er Nordeuropas største 
lavlandshøjmose og vil i nogen grad være den gennemgående reference. Begreber 
som pH , spagnum og biodiversitet er centrale. 

Uge 21-23 
Det danske istidslandskab (6 lektioner) 
Formålet med forløbet er, at eleverne kan præsentere, hvordan landskabet over tid er 
blevet formet og æltet af forskellige isfremstød. Formålet er endvidere, at eleverne 
kan forklare, at det danske landskab vidner om en lang og til tider kompliceret 
geologisk historie. 
 
   

https://mit.clioonline.dk/unitplan/f04f843f-2f6d-18ec-bcd0-f0b826098d68/show
https://mit.clioonline.dk/unitplan/ee227f95-6e3d-4a10-9bc6-bac47dec8851/show
https://mit.clioonline.dk/unitplan/287d3c9a-2b15-90a6-8b79-8e4ff4fae8fb/show
https://mit.clioonline.dk/unitplan/eefd2988-fef2-baf6-1c32-1c46ec98d25e/show
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(Evt.) 
Jorden og solsystemet 
Forløbet har til hensigt at give eleverne en forståelse af solsystemet og Jordens 
placering i solsystemet. Ydermere vil eleverne komme til at forstå de voldsomme 
afstande i solsystemet. Til sidst i forløbet skal eleverne arbejde med to specifikke 
himmellegemer: Månen og Mars. 

https://mit.clioonline.dk/unitplan/1db829e0-bd55-4e02-8773-179fc27c1740/show

